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و مركز كنتـرل بيماريهـاي عفـوني ايـران و           ) WHO(براساس توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني       
       درجهت كمك به كاهش و پيشگيري از صدمات ناشـي در هنگـام دفـع لـوازم تيـز و برنـده و دفـع                        

.... ، آنژيوكـت و    نـست ، ال  سرسـوزن :  قبيـل  آزمايـشگاهي از   بي خطر ضايعات لـوازم بيمارسـتاني و       
 تمامي تالش خود را در جهت كمك به اين امر مهم بكار گرفتـه و ظـروف در                   شركت الب ترون  

دار يكبار مصرف ايمني را در اندازه هاي مختلف براي كاربرد و سليقه هاي متفاوت توليد نموده كـه                   
  . گرفتـه اسـت  اردر دسترس قـر  تمامي نمايندگيهاي فروش آن در سراسر كشور     وتوسط اين شركت    

ها پس از استفاده از      ، نياز مجدد به پوشاندن سر سوزن سرنگ        استفاده از تمامي مدلهاي اين ظروف     
  .آن بـــــــــا در پـــــــــوش مخـــــــــصوص را منتفـــــــــي نمـــــــــوده اســـــــــت     

اندازه هاي مختلف با طرحهاي گوناگون براي كاربردهاي متفاوت ساخته شده انـد كـه تمـامي آنهـا                   
 .ندكاربري آسان ، راحت و عملي دار

  Lab-Dispo Box مدل
با در اصلي دندانه دار مخصوص براي جداسازي   ميلي ليتري2000و1000,500در اندازه هاي 

. ديگر اشياء تيز و برندة آلوده طراحي گرديده است راحت و دور ريختن صحيح سرسوزن ، النست و
پس از . ر بسته شودفقط قبل از سوزاندن آن بايد با فشا دركوچك قرمز رنگ پس از پرشدن ظرف و

  .استفاده مجدد نخواهد بود بستن در ، ظرف ديگر قابل



                         
  

  Dispo-Box Sمدل

 
  اصلي و به دليلب ميلي ليتر ساخته شده كه عالوه بر دندانه دار بودن در2500و1500 با ظرفيت

اجـسام    قابل جدا شدن نبوده و بنابراين عالوه بر مناسب بودن براي دور ريختنب، در پرفوراژ شدن
آلـوده ديگـري    ن و اقـالم تيز و آلوده نظير سرسوزن، النست ، تيغ جراحي ، آنژيوكت ، اسـكالپ ويـ  

توجه شـود كـه در   . نمود را نيز مي توان در آنها به صورت ايمن نگهداري.... مانند سوآب ، سرنگ و 
پـس از  . با فشار بـسته شـود   كوچك قرمز رنگ فقط پس از پرشدن ظرف و قبل از سوزاندن آن بايد

 .بود ، ظرف ديگر قابل استفاده مجدد نخواهد بسته شدن

                 
  

 Ward-Box مدل
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براي استفاده  لاست كه ايده آ ليتر توليد گرديده ميلي 12000 و 7000 ، 5000در اندازه هاي
قرمز رنـگ   در كوچك.  استدر بخشهاي بيمارستاني و آزمايشگاههاي تشخيص طبي فراهم گرديده

فقـط قبـل از    و! از طرف بيرون بطور موقت ظرف را مسدود مي كند و از طـرف ديگـر بطـور دائـم     
ده قـرار  مـورد اسـتفا   سوزاندن يا تحويل به ماشين حمل زباله بيمارستاني كه با فشار بسته مي شود

صـورت محكـم و يكبـار     تمامي ظروف فوق از جنس پالستيك مخصوص پلي پروپيلن بـه . مي گيرد
 .مصرف توليد گرديده اند



  

             
  

 :توجه
هيچگاه با توسل به زور و  س از پر شدن ظروف تا خط اخطار كه روي ظروف مشخص گرديده ،پ

  .فشار نبايد آنها را پر نمود

 )آسيبهاي زيستي ( Biohazard تمامي ظروف داراي برچسب ترانسپارنت هشداردهنده آلودگي
 .مي باشند

  
  

  شركت الب ترون
  

  4 ، واحد 8 ، خيابان كريم خان زند ، اول ميرزاي شيرازي ، پالك تهران
  88899811-14 :تلفن 

  88902493: فكس 
com.labtronco@info 
com.labtronco.www 
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http://www.labtronco.com/

